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SikaTop® -107/1 Montagemørtel 
Thixotropisk, cementbaseret og akrylforstærket, let fleksibel 
klæbemørtel 

Anvendelsesområder SikaTop-107/1 Montagemørtel anvendes på overflader af beton, cementmørtel, 
murværk, jern, stål etc. 
 
SikaTop-107/1 Montagemørtel anvendes som klæber til betonelementer, gulv- og 
vægfliser, gasbeton og isoleringsplader. 

Produktbeskrivelse SikaTop-107/1 Montagemørtel er en 2-komponent let fleksibel montage- og 
tætningsmørtel.  
SikaTop-107/1 Montagemørtel er let at forarbejde, er smidig og har en lang 
bearbejdningstid.  
SikaTop-107/1 Montagemørtel er særlig velegnet ved montage af betonelementer 
på grund af den friske mørtels vedhæftnings- egenskaber og bearbejdelighed. 

Produktdata  

Densitet: 
Komp. A: 
Komp. B: 
Komp. A+B: 

 
1,04 kg/l 
1,50 kg/l 
2,00 kg/l 

 

Forarbejdningstid v/ +10-20ºC:     Ca. 8 timer. 

Styrke i MPa 
v/+20ºC, 65% RF 

Efter 3 døgn Efter 28 døgn 

Trykstyrke: 17 - 21 30 - 34 

Bøjningstrækstyrke: 5 - 6 8 - 10 

E-modul: 15-20.000  

Tekniske data 

Vedhæftning til beton 1,5 - 2,0 2 - 3 

Bemærkninger Laveste arbejdstemperatur:    +5ºC. 
 
OBS! SikaTop A-modul, som anvendes til vore andre SikaTop-mørtler kan ikke 
anvendes til SikaTop-107/1 Montagemørtel og SikaTop-107 Forsegling.  
 
Anvendt til forsegling af revner kan mørtlen blive hvidskjoldet. 

Udførelse  

Overflade Overflader skal inden montage være sunde, rene, fri for olie, fedt samt rust, 
cementslam og løse partikler. Sugende overflader forvandes grundigt, men skal dog 
være svagt sugende, når SikaTop-107/1 Montagemørtel påføres. 
Ved afformning af elementet eller senere, kan forvanding erstattes af primning med 
SikaTop-79 Betonklæber, som efter 1 døgn modvirker udtørring af mørtler under 
montagen. 



 
 

Blanding Væsken (komponent A) hældes i et egnet blandekar, hvorefter tørstoffet (komp. B) 
tilsættes under langsom omrøring. Blandetiden er 2 - 3 minutter.  
For at opnå passende konsistens kan det være nødvendigt, udover den afmålte 
dunk med komponent A, at tilsætte yderligere max. 0,5 liter vand. 

Rengøring Værktøj etc. rengøres umiddelbart efter brug med vand. Udhærdnet SikaTop-107/1 
Montagemørtel kan kun fjernes mekanisk. 

Opbevaring og holdbarhed SikaTop-107/1 Montagemørtel er ved kølig og tør opbevaring i lukket 
originalemballage holdbar i 6 måneder fra produktionsdato. 

Sikkerhed Komp. A 
Faresymboler: Ingen 
Kodenummer: 00-1 (1993) 
 
Komp. B 
Faresymboler: Xi Lokalirriterende 
R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden 
R41 Risiko for alvorlig øjenskade 
Kodenummer: 00-4 (1993) 
 
Brugsklar blanding 
Kodenummer: 00-4 (1993) 
 
Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter: 
Ansigtsskærm, handsker, hætte, beskyttelsesdragt 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bemærk: 
”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, som vi enten skriftligt eller 
mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne 
erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er 
afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for  
Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er 
købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore 
produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares 
og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn 
til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver 
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til  
Sika Danmark A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og 
accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke 
systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i 
nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.” 
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ika Danmark A/S 
ræstemosevej 2-4 
K-3480 Fredensborg 
anmark 

Tlf. +45 48 18 85 85 
Fax +45 48 18 84 96 
e-mail: sika@dk.sika.com 
www.sika.dk 
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